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Διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων (Δικαιούχοι) 

Βήμα 1: Λήψη των επιταγών (vouchers) → Τα vouchers θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του δικαιούχου στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Προγράμματος (στη φόρμα της Αίτησής του). Επίσης, θα αποσταλούν στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο 
που έχει δηλώσει μέσω SMS.

Βήμα 2: Επιλογή προϊόντων → Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τις ψηφιακές λύσεις της επιλογής τους από τον 
εγκεκριμένο προμηθευτή τους.

Βήμα 3: Παραγγελία προϊόντων → Ο δικαιούχος συμφωνεί με τον Προμηθευτή για την ψηφιακή λύση που θα προμηθευτεί 
στο πλαίσιο του Προγράμματος και προχωρά στην αγορά του. 

Βήμα 4: Δέσμευση vouchers →Μετά την παραγγελία, ο δικαιούχος παραδίδει στoν Προμηθευτή:
• Το voucher του Προγράμματος, προκειμένου να καλύψει μέρος του κόστους του προϊόντος/προϊόντων
• Τον κωδικό μίας χρήσης που εκδίδεται επί τόπου και αποστέλλεται στο κινητό και ισχύει μόνο για λίγα λεπτά.
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Τί κάνω τώρα;

1. Μπαίνω στην πλατφόρμα digitalsme.gov.gr
2. Δημιουγώ λογαριασμό για την εταιρεία μου
3. Κάνω αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία»
4. Αναμένω το Voucher από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022
5. Μαζί με τους συμβούλους πωλήσεων της Infinitum επιλέγω τα ιδανικά εργαλεία για τις ανάγκες μου
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Βήματα στο portal

Καταγράφουμε επιδοτήσεις που ελήφθησαν τα έτη

2020, 2021, 2022.

Oι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια 

επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000€. Για 

τον τομέα των οδικών μεταφορών εφαρμόζεται 

ειδικά το ανώτατο όριο των 100.000€.



Βήματα στο portal

Καταχωρούμε για τα έτη 2021, 2020, 2019 τα 

παρακάτω:

1.Αριθμό προσωπικού (ΕΜΕ)

2.Κύκλο εργασιών

3.Σύνολο ενεργητικού

Τα στοιχεία αυτά μπορούμε να τα λάβουμε από 

το λογιστή μας.
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QnA

1. Επιδοτείται το Hardware (Υπολογιστές και Περιφερειακά);
• Όχι, δεν επιδοτείται
• Ο προμηθευτής σας έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές από την Info Quest Technologies και τους Κατασκευαστές

2. Πώς γνωρίζω τον αριθμό ΕΜΕ της επιχείρησής μου;
• Ρωτήστε το λογιστή σας για τον ακριβή υπολογισμό του

3. Ποιος θα σχεδιάσει τις ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή μου;
• Ο σύμβουλος πώλησης του προμηθευτή σας

4. Επιδοτούνται και οι υπηρεσίες υποστήριξης των λύσεων;
• Επιδοτείται έως του 30% της συνολικής επένδυσης
• Η υποστήριξη των λύσεων δίνεται ως υπηρεσία από τον προμηθευτή σας σε συνεργασία με την Info Quest Technologies

5. Μπορώ να χρηματοδοτηθώ για την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης των εφαρμογών μου;
• Όχι, τα Renewals δεν επιδοτούνται
• Επιδοτούνται οι παρακάτω τρεις κατηγορίες επέκτασης υπάρχουσας υποδομής:

• Επιπλέον χρήστες
• Νεότερη έκδοση των εφαρμογών μου
• Πληρέστερη έκδοση των εφαρμογών μου
και προφανως ο συνδυασμός των παραπάνω

6. Ποιος είναι ο χρόνος αποπληρωμής των vouchers?
• Οι πληρωμές του Προγράμματος προς τους προμηθευτές διενεργούνται σε μηνιαία βάση, ξεκινώντας από το 3ο μήνα πωλήσεων. Επομένως οι 

επιταγές θα αποπληρωθούν 3 μήνες (Ν+2) μετά την εξαργύρωσή τους.


